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Etapy projektowania programu

• Identyfikacja potrzeb (wstępne rozpoznanie)

• Diagnoza (badania pilotażowe pierwszej wersji programu Strażnik 

przyrody GPN)

• Konceptualizacja programu (założenia teoretyczne)

• Metodyczne elementy tworzenia programu

• Wdrożenie programu

• Ewaluacja programu (badania właściwe)

Wszystkie etapy są realizowane w oparciu o współpracę (stałą konsultację) 

Zespołu projektowego z Dyrektorami Parków Narodowych, władzami 

Wydziałów oraz rodzicami i dziećmi, z myślą o których tworzony jest program



Założenia teoretyczne programu – wybrane aspekty

Cele programu

edukacyjne wychowawcze profilaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw społecznych i 
ekologicznych wśród dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców/opiekunów

Cele szczegółowe:
Rozwijanie wiedzy o przyrodzie ze szczególnym zaakcentowaniem świata 
roślin i zwierząt 
Kształtowanie więzi z konkretnym parkiem narodowym, wyrażających się 
dbałością o środowisko naturalne 
Wzmacnianie prawidłowych zachowań względem przyrody
Kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych



Założenia teoretyczne programu – wybrane aspekty

Treści programu: 

- przyrodnicze: przyroda nieożywiona (pogoda, geologia), przyroda ożywiona 

(świat roślin i zwierząt) 

- społeczne: zasady i normy właściwego zachowania się na terenie parku 

narodowego

- kulturowe: zwyczaje, miejsca, zabytki i ich architektura, legendy

Realizacja treści dostosowana jest do grupy wiekowej, przy czym zadania 

trudniejsze, które młodsze dzieci mogą wykonać z pomocą np. starszego 

rodzeństwa czy rodziców, oznaczone zostały gwiazdką



Założenia teoretyczne programu – wybrane aspekty

Realizacja zadań zakłada wykorzystanie praktycznych metod dydaktycznych:

- obserwacja 

- eksperyment 

- metody interaktywne 

- metody aktywizujące



Założenia teoretyczne programu – wybrane aspekty

Grupy odbiorców:

- dzieci w wieku 6 - 8 lat (I etap kształcenia)

- dzieci w wieku 9 - 11 lat (II etap kształcenia)

- rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele szkół podstawowych



Założenia teoretyczne programu – wybrane aspekty

Obudowa programu:

- dyplomy

- odznaki (medale)

- przysięga składana przed pracownikiem parku narodowego
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Zadania tematyczne



Przysięga

Jako przyjaciel parku narodowego ślubuję:
dbać o każde drzewo w parku
korzystać z wyznaczonych ścieżek, 
dbać o czystość w lesie, 
przekazywać miłość do przyrody innym.

Przyjacielem parku narodowego przyrzekam być,
Dbać, szanować i pomagać mu żyć,
zasad ochrony zawsze przestrzegać
i dawać innym przykład jak to robić trzeba.

Uroczyście przysięgam 
stać na straży porządku natury, 
szanować zwierzęta i rośliny,
pogłębiać swą wiedzę, 
by być jak najlepszym przyjacielem parku.

Jako przyjaciel parku narodowego obiecuję:
dbać o otaczająca mnie przyrodę,
zwracać uwagę na niewłaściwe zachowanie innych,
dawać dobry przykład.

Jestem dumnym Przyjacielem Parków 
i obiecuję chronić je bez ustanku,
Uczę się o nich stale i dążę do celu wytrwale.
Dbam o lasy i góry, o wszystkie zasoby natury,
Ślubuję dziś w chwale dbać o przyrodę stale.

Dzięki Tobie nauczyłem się dbać o przyrodę.
Wiem, ze papierki, butelki, bambosze będę wrzucać w 
odpowiednie kosze.
Będę zbierał papiery i dbał o czystość rekreacyjnej sfery.
Nauczę innych porządku w każdym zakątku.
Jestem dumny z tego, co zrobiłem i innych zachęciłem.

Uroczyście przysięgam dbać o rośliny i zwierzęta,
Mówić innym, jak je chronić i o nie dbać,
Będę dumnie nosił tytuł Przyjaciela Parku.



Przysięga
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W Tatrach



W Tatrach



Słoneczny wakacyjny dzień. Wielu turystów
wyruszyło w Tatry. W Tatrzańskim Parku
Narodowym jest wiele szlaków pieszych.
Jednym z nich podążają bohaterowie naszej
opowieści.

Podczas wędrówki pragną przeżyć
niewiarygodne przygody, zobaczyć tatrzańskie
rośliny i zwierzęta, odpocząć nad górskim
stawem, poznać nowych przyjaciół oraz
sprawdzić swoją kondycję.
Dorośli chcą podziwiać górskie widoki, a dzieci
marzą, by stać się Przyjacielem Tatrzańskiego
Parku Narodowego.

W Tatrach.
8 stron, format 430 x 320 mm

W Tatrach



W Tatrach



Na Babiej Górze



Słoneczny wakacyjny dzień. Wielu turystów
wyruszyło na Babią Górę. W Babiogórskim
Parku Narodowym jest wiele szlaków pieszych.
Jednym z nich podążają bohaterowie naszej
opowieści.

Podczas wędrówki pragną przeżyć
niewiarygodne przygody, zobaczyć babiogórskie
rośliny i zwierzęta, odpocząć nad górskim
stawem, poznać nowych przyjaciół oraz
sprawdzić swoją kondycję.
Dorośli chcą podziwiać górskie widoki, a dzieci
marzą, by stać się Przyjacielem Babiogórskiego
Parku Narodowego.

Na Babiej Górze.
8 stron, format 430 x 320 mm

Na Babiej Górze



W Gorcach



Słoneczny wakacyjny dzień. Wielu turystów
wyruszyło w Gorce. W Gorczańskim Parku
Narodowym jest wiele szlaków pieszych.
Jednym z nich podążają bohaterowie naszej
opowieści.

Podczas wędrówki pragną przeżyć
niewiarygodne przygody, zobaczyć gorczańskie
rośliny i zwierzęta, odpocząć nad górskim
stawem, poznać nowych przyjaciół oraz
sprawdzić swoją kondycję.
Dorośli chcą podziwiać górskie widoki, a dzieci
marzą, by stać się Przyjacielem Gorczańskiego
Parku Narodowego.

W Gorcach.
8 stron, format 430 x 320 mm

W Gorcach



W Ojcowskim Parku Narodowym



Podczas wędrówki pragną przeżyć niewiarygodne przygody, zobaczyć rzadkie rośliny i zwierzęta, zobaczyć zabytki Doliny 
Prądnika, odpocząć na łonie natury. Dorośli chcą podziwiać unikatowy ojcowski krajobraz , a dzieci marzą by stać się 

Przyjacielem Ojcowskiego Parku Narodowego.

W Ojcowskim Parku Narodowym.
8 stron, format 430 x 320 mm

W Ojcowskim Parku Narodowym

Słoneczny wakacyjny dzień. 
Wielu turystów wyruszyło na 

wycieczki. W Ojcowskim Parku 
Narodowym jest wiele szlaków 

turystycznych. Jednym z nich 
podążają bohaterowie naszej 

opowieści. 



W Ojcowskim Parku Narodowym



W Ojcowskim Parku Narodowym



Realizacja 2015

Park 
Narodowy

Książeczki Medale Procent

Babiogórski 2.563 1.660 65%

Gorczański 1.800 100 6%

Ojcowski 1.900 500 26%

Magurski 1.200 500 42%

Tatrzański 22.800 4.370 19%

SUMA 30.263 7.130 24%



Realizacja 2016

Park 
Narodowy

Książeczki Medale Procent

Babiogórski 833 528 63%

Gorczański 1.500 300 20%

Ojcowski 1.140 500 44%

Magurski 800 250 31%

Tatrzański –
wiek 3-5

2.360

1.800 17% 
Tatrzański –
wiek 6-11

8.250

SUMA 14.883 3.378 23%
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